
Hos Psykrehab i Laholms kommun 
skapas långvariga relationer
Det kan vara att åka buss tillsammans. Eller gå och handla. Kanske ta en 
fika på stan. Saker som är självklara för många andra kan kännas nästan 
oöverstigliga för den som har ett psykiskt funktionshinder. 

Henrik Andersson, Linda Ryd-
berg och Marie Furtenbach ar-
betar på ”Psykrehab” i Laholm.

Det heter egentligen Socialpsykiatriska rehabilite-
ringsenheten, men de flesta säger Psykrehab. Det lig-
ger på Lagahöjden i Laholm och här finns tre rehabi-
literare vars uppdrag är att varsamt lotsa sina klienter 
till en vanlig, fungerande tillvaro. Marie Furtenbach 
har varit här sedan 2008, den tidigare socialsekrete-
raren Linda Rydberg började för knappt ett år sedan 
och arbetsterapeuten Henrik Andersson är ny. 

Klienterna är cirka 30 till antalet och har någon 
form av psykisk ohälsa i bagaget. Det är viktigt att de 
själva har en önskan om förändring. 

– Tanken är att man ska träna så att man kan klara 
sig själv framöver, säger Marie Furtenbach. 
– Vårt arbete bygger på långvarig kontakt, ofta mer 
än ett år. 

Bibehåller stödet så länge det behövs
Linda Rydberg tycker det är en stor fördel att man  
i den här verksamheten inte avslutar rehabilitering-
en efter en förutbestämd tid. Här handlar det om att 
man ska bibehålla stödet så länge det behövs.

Många av klienterna har även kontakt med vuxenpsykiatrin. 
– Det är viktigt att behandlingen och rehabiliteringen synkar. Vi fokuserar på det 

friska, vad man vill återta. Behandling tar sjukvården hand om, säger Marie Furtenbach, 
som skulle önska att de kunde nå ut till psykiatrins heldygnsvård också. 

– Hade vi kunnat få kontakt innan någon skrivs ut tror jag vi hade ökat möjligheterna 
till självständighet och livskvalitet för den enskilde. 

Enheten samverkar också med andra aktörer, som Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.



– Men Försäkringskassan har sitt ramverk, psykiatrin har sitt, säger Linda Rydberg.
Många gånger tycker hon att det inte stämmer överens. Försäkringskassan är inte 

alltid lyhörd för vad läkaren skriver i sitt utlåtande.

Färdighetsträning
Hur ser en vanlig dag ut? Vad får jag hjälp med? 

Linda Rydberg: 
– Det kan vara allt från social träning till samtal. Det handlar om färdighetsträning. 

Jag kan till exempel följa med dig och handla eller åka buss för att träna på det som är ett 
hinder för dig i vardagen. 

Rehabiliterare och klient bestämmer tillsammans var de ska träffas. Det kan vara på 
kontoret, hemma hos klienten eller ute i samhället. Miljöerna förändras utifrån klientens 
behov.

Klienterna kan hamna här på olika vägar. De kan kontakta kommunens växel, med-
borgarservice eller ringa direkt till någon av rehabiliterarna. Kontaktuppgifter finns på 
kommunens hemsida.

– Det kan också vara andra enheter, som vuxenpsykiatrin eller socialtjänsten, som 
rekommenderar oss, säger Linda Nyberg. 

Fantastiskt att följa klienterna
Henrik Andersson är ny på jobbet som rehabiliterare: 

– Jag tycker det känns väldigt spännande. Det är otroligt komplext och det finns 
många olika delar man behöver titta på för att få en bra helhetsbild av klientens situation. 
Det behövs för att kunna ge rätt insatser i rehabiliteringen, säger han och konstaterar att 
det passar bra att ha en bakgrund som arbetsterapeut. 

Marie Furtenbach trivs bra på jobbet efter många år: 
– Det är så fantastiskt att få följa klienterna och se deras utveckling. Det är som livet  

i stort. Det går inte bara spikrakt upp och det gör det ju inte för oss andra heller. 
Hon berättar att rehabiliterarna är måna om att dela med sig av sig själva. Man märker 

att det gagnar relationen och därmed rehabiliteringen. 

n Psykiatrisk rehabilitering 
Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten i Laholm arbetar med psykiatrisk rehabilite-
ring, ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Rehabiliteraren ger klienterna det stöd de behöver för att få ett mer självständigt liv 
genom att utveckla sina förmågor och funktioner. Rehabiliteringen utgår från klientens 
önskan och förutsättningar för förändring och den enskildes rätt till självbestämmande 
och integritet.
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